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Az összes, 2020-as, BA32 és a BA24-es típusú
All model 2020 Bandall machines BA32 and BA24
Bandall
gépet to
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befogadjaset.
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are designed
accommodate
the conversion
átalakító
készletet,
szélességConversion
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› A 102 mm machine can be narrowed to 77 and 50 mm.
› A 77 mm machine can be narrowed to 62, 50 and
› A30
102
mm-es gép leszűkíthető 77 és 50 mm-re.
mm.

› A 77 mm-es gép leszűkíthető 62, 50 és 30 mm-re.
It is also possible to narrow the 77 mm machine to
However,
conversion 42
set mm-re.
specifically
for
A 42
77 mm.
mm-es
gép isaszűkíthető
Ugyanakkor
42 mm is required in addition to the width adapter set.
kifejezetten 42 mm-es átváltó készletre van szükség
This has to do with the spacing of the green belts in
a szélesség-adapter
készlet mellett. Ennek köze van
relation to the blue guide rollers.

a zöld szíjak távolságához a kék vezetőhengerekhez
viszonyítva.
In just a matter of minutes the width adapter set is
installed and the machine is ready to process with
anotherperc
bandalatt
width.
Néhány
telepíthető a szélesség adapter

készlet és a gép máris készen áll egy más széleségű
szalaggal történő övezésre.

BANDALL B.V. Damzigt 45, 3454 PS De Meern - Utrecht, The Netherlands

› 8 Spacers for within the banding arch channel, 4 at the
front and 4 at the back, to guide the band around the
centre of the arch channel.
› 1 Infeed-insert for the infeed groove.
› 1 Spacer for the reel holder to centralise band
A width adapter set consists of
Atransport.
szélesség adapter
készlet a következőket
› 2 Replacement guide rollers.

tartalmazza:

› 8 Spacers for within the banding arch channel, 4 at the
front and 4 at the back, to guide the band around the
› 8
 db távtartó az övező
kapu belsejébe, 4 előre és 4 hátra,
centre of the arch channel.
› 1 Infeed-insert
the infeed groove.
hogy a szalagot az
ívcsatornaforközepén
körbe vezesse.
› 1 Spacer for the reel holder to centralise band
› 1 db behúzó betét transport.
a behúzó horonyhoz.
The product sensor position is fixed. Please note that
› 1 db távtartó a tekercstartóhoz,
szalagtovábbítás
› 2 Replacement guidearollers.

Note:

short products may not cover the sensor. Please contact
központosításához.
Bandall to find the correct solution.

› 2
 db csere vezetőNote:
henger.

The Multi-Width option can be ordered together
The product sensor position is fixed. Please note that
with
other options such
asproducts
the External
Reel
Holder,
Megjegyzés:
short
may not
cover
the sensor. Please contact
Print Register Device and
Data
Printers.
Bandall to find the correct solution.

A termék-érzékelő pozíciója rögzített. Felhívjuk figyelmét,
hogy az övezni kívánt
terméknek
azcan
övező
szalagnál
Multi-Width
be ordered
together
This new Multi-WidthThe
programme
isoption
currently
in
with other options such as the External Reel Holder,
legalább
35
mm-rel
hosszabbnak
kell
lennie
az
development. Step by Print
step,Register
in the Device
near future
further automata
and Data Printers.
machines
willhasználatához.
be made suitableBármilyen
for this option,
suchesetén
as
üzemmód
kérdés
kérjük
This
new
Multi-Width
programme
is
currently
in
the
Modular
Series.
Further
band
widths
will
also
be
keressen bennünket bizalommal!
introduced.

development. Step by step, in the near future further
machines will be made suitable for this option, such as
the Modular
Series. Furthermás
band widths
will alsoegyütt,
be
opció
megrendelhető
opciókkal
introduced.

A többszalagos
mint például a külső tekercstartó, a nyomtatóregisztráló
eszköz és az adatnyomtatók.
Ez az új, többszalagos program jelenleg fejlesztés alatt
áll. Lépésről lépésre, a közeljövőben további gépeket is
alkalmassá teszünk erre az opcióra, például a Moduláris
sorozatot. További szalag szélességek is bevezetésre
kerülnek a későbbiekben.
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